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Πρακτική Άσκηση 
 

Άρθρο 1 

Το πλαίσιο 
Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών τους, παρέχεται η 

δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής ως πρόσθετο προσόν που θα αναφέρεται στο παράρτημα 

διπλώματος. Κάθε χρόνο το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου διεξάγεται η Πρακτική άσκηση των 
φοιτητών του ΤΔΕ. Η Πρακτική άσκηση (Π.Α.) απευθύνεται στους τελειόφοιτους του Τμήματος, 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η Π.Α. είναι θεσμοθετημένη στο Πρόγραμμα Σπουδών 
(χωρίς βαθμολογία αλλά με 3 ECTS). 

Με την Π.Α. δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να έχουν μια πρώτη 
ευκαιρία να γνωρίσουν εφαρμογές της επιστήμης τους πέραν του πλαισίου των εργαστηριακών 
τους ασκήσεων. Η Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά 
προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους σε μεγάλη κλίμακα, στο χώρο όπου θα 
ασκήσουν την επιστήμη τους μετά τη λήψη του διπλώματος. Επίσης, υπογραμμίζεται το γεγονός 
ότι η Π.Α. τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή 
Οργανισμών που θα εργαστούν, ώστε να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την 
οργάνωσή τους. Παράλληλα, η Π.Α. φοιτητών δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, τις Υπηρεσίες 
και τους Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές με πιθανότητες μελλοντικής επιλογής στο 
επιστημονικό τους προσωπικό. Με την Π.Α. των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση 
γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της 
Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Οι 
εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό 
περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν 
ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά 
εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Η Π.Α. είναι οργανωμένη ως Επιστημονικό Πρόγραμμα διαχειριζόμενο από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Καινοτομίας και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Π.Θ. (https://pa.uth.gr/). Ο Επιστημονικός 
υπεύθυνος (Ε.Υ.) για την Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Συγκροτείται 3-μελής Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο και δυο ακόμη μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Επιτροπή ορίζει 
εκ των προτέρων τη διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών και την 
εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Στην εισήγηση προβλέπονται τα κριτήρια για την 
επιλογή των φοιτητών, η βαροδότηση των κριτηρίων, το δικαίωμα ενστάσεων, ο χρόνος 
άσκησης των ενστάσεων, κ.λπ.. 

Η κατεύθυνση που δίνεται είναι να επικεντρώνεται η Π.Α. στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να 
αποκλείονται και η διενέργεια πρακτικής άσκησης στο Δημόσιο Τομέα. Σημαντικό κριτήριο 
επιλογής θεωρείται η εντός των προθεσμιών ολοκλήρωση όλων των τιθέμενων προϋποθέσεων 
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από τους ενδιαφερόμενους τελειόφοιτους. Οι θέσεις απασχόλησης προκύπτουν σε συνεργασία 
του Τμήματος με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αλλά και με το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ. 
Εξετάζεται η δυνατότητα να προτείνουν και οι ίδιοι οι φοιτητές φορέα, αναλαμβάνοντας το 
σύνολο της γραφειοκρατικής διαδικασίας μαζί τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ακολουθούν οι καταρτισμένες αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στην Π.Α. προς τους 
ενδιαφερόμενους φοιτητές. 
 

Άρθρο 2 
Συμμετέχοντες Φοιτητές 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Επιτροπή Π.Α. του Τμήματος ορίζει έναν προκαθορισμένο αριθμό 
διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης προς ισάριθμους τελειόφοιτους φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός 
θέσεων Π.Α. ανακοινώνεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η διάρκεια της Π.Α. της εκτείνεται σε δυο μήνες, κατά τον Ιούλιο – Αύγουστο, χωρίς διακοπή. 
Δεδομένου ότι η Π.Α. εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρείται αυτονόητο ότι δεν 
μπορεί να είναι υποψήφιοι όσοι θα ορκιστούν πτυχιούχοι στο εαρινό εξάμηνο. 

Οι τελειόφοιτοι έχουν προτεραιότητα. Οι έχοντες ήδη πραγματοποιήσει Π.Α. δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επαναλάβουν.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη συμμετοχή τους στην Π.Α., ακολουθείται μια 
σειρά σταθμισμένων κριτηρίων επιλογής, που γνωστοποιείται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, όπως και η χωρίς παραλήψεις και λάθη, εμπρόθεσμη υποβολή των 
δικαιολογητικών έναρξης.  

Με το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος πίνακας 
ταξινόμησης των υποψήφιων, κατά φθίνουσα διάταξη ως προς το μέγιστο βαθμό που 
συλλέγουν βάσει των ορισθέντων κριτηρίων. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, επιλέγονται οι φοιτητές 
που βάσει του πίνακα ταξινόμησης αριθμούν τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. 
 

Άρθρο 3  
Οδηγίες - προθεσμίες 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι η λήξη της προθεσμίας έχει και δυναμικά χαρακτηριστικά και θα 
μπορούσε να συμβεί όταν υποβληθεί ικανός αριθμός αιτήσεων για να καλύψει τις διαθέσιμες 
θέσεις απασχόλησης.  

Η διαδικασία συμμετοχής στην Π.Α. έχει ως εξής: 
 
3.1 Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης 

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 
ενέργειες: 

- Για τους φοιτητές:  
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- Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) και αναζήτηση φορέα. 
Είσοδος στην ιστοσελίδα Π.Α. του Π.Θ. (www.pa.uth.gr) και συμπλήρωση της αίτησης 
εγγραφής, της καρτέλας πρακτικής άσκησης και του απογραφικού δελτίου εισόδου. 

- Στην συνέχεια ο φοιτητής υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ τα παρακάτω 
δικαιολογητικά προκειμένου να είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με τον φορέα που θα 
πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. 

α) Μηχανογραφημένο Α.Μ.Α.-ΙΚΑ (2 αντίγραφα). 
β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 αντίγραφα). 
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τραπέζας, όπου αναγράφεται 

το όνομα και το ΙΒΑΝ και στο οποίο είναι πρώτος δικαιούχος (2 αντίγραφα). 
δ) Αντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου-ΑΦΜ (2 αντίγραφα). 
ε) Αντίγραφο βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-ΑΜΚΑ (2 αντίγραφα). 
 
Με την ορθή υποβολή των εγγράφων συνάπτεται η σύμβαση και επιστρέφεται στον 

φοιτητή σε 4 αντίγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των υπογραφών. 
- Για τους φορείς: Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) και εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση. 
 

3.2) Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης 
 
Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χρονικό διάστημα 15 ημερών τα παρακάτω: 
α) Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή. 
β) Φύλλο αξιολόγησης από το Φορέα. 
γ) Φύλλο αξιολόγησης από το Φοιτητή. 
δ) Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα. 
ε) Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. 
 
Για όλα αυτά και για άλλες επιμέρους λεπτομέρειες της ΠΑ, ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής 
μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Πρακτικής (pa.uth.gr) και προτείνεται επίσης η 
σύνδεση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής στο Facebook: 
(http://www.facebook.com/PRACTICAL.TRAINING.UTH). 

 
Άρθρο 4 

Λοιπά χρήσιμα – Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
Ο Ε.Υ. της Π.Α. με επικοινωνία/επισκέψεις στις Εταιρείες/Φορείς, θα ελέγχει 

απροειδοποίητα την ορθή διεξαγωγή της Π.Α. 
Εργοδότης-φορέας διενέργειας πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι κάθε Εταιρεία, Φυσικό 

Πρόσωπο, Οργανισμός, όπου δικαιολογείται να απασχοληθεί φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.  

http://www.facebook.com/PRACTICAL.TRAINING.UTH
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Για λόγους δεοντολογίας, δεν επιτρέπεται η διενέργεια Π.Α. σε φορέα πρώτου βαθμού 
συγγένειας με το φοιτητή.  
 

 


